
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/7

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 5, 6 şi 7 decembrie 2011 

 

 

În ziua de 5 decembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările, începând cu ora 14.00, în şedinţă comună 

cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 

Comisiile reunite au avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 - PLx 692/2011 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 - PLx 

693/2011 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general 

de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 - PLx 

525/2011 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2011 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2011 - PLx 651/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Petru Başa, 

preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

La dezbaterea proiectului de lege aflat la primul punct pe ordinea de 

zi au participat şi membrii Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor, potrivit învestirii primite de la Biroul permanent. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12175
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12175
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12383


 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. Sulfina Barbu – Ministru - Ministerul Muncii Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

2. Doina Pârcălabu – Preşedinte Casa Naţională de Pensii Publice 

3. Valentin Mocanu – Secretar de Stat - Ministerul Muncii Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

4. Marin Suliman – Secretar General – consiliul Economic şi 

Social 

5. Dumitru Cojoc – Director – Ministerul Finanţelor Publice 

6. Rodica Andronescu – Preşedinte – Agenţia Naţională de 

Ocupare a Forţei de Muncă 

7. Iulia Cârcei – Secretar General - Agenţia Naţională de Ocupare 

a Forţei de Muncă 

8. Mircea Motinceanu – Director - Ministerul Muncii Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

9. Lăcrămioara Corcheş – Director - Ministerul Muncii Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 - PLx 692/2011 a fost 

avizat de membrii celor trei comisii, cu majoritate de voturi (19 voturi 

pentru şi 13 voturi împotrivă. 

În cursul dezbaterilor au fost discutate 31 de amendamente care, 

supuse votului, au fost respinse. Amendamentele sunt redate în anexa la 

aviz. 

 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 - 

PLx 693/2011 a fost avizat favorabil de membrii comisiilor reunite, cu 

majoritate de voturi (16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă).  

În cursul dezbaterilor au fost discutate 17 amendamente. Supuse 

votului, un amendament a fost admis, iar celelalte au fost respinse. Toate 

amendamentele sunt redate în anexele la aviz. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 

general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 - 

PLx 525/2011 a fost avizat favorabil de membrii comisiilor reunite, cu 

majoritate de voturi (9 voturi împotrivă). 

 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2011 cu privire la rectificarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 - PLx 651/2011 au fost amânate. 

 

În ziua de 6 decembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat prima parte a lucrărilor începând cu ora 10.00, în 

şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor – PLx 75/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cristian Dumitrescu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. Andrei Kiraly – Secretar de Stat - Ministerul 

Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului 

2. Valentin Mocanu – Secretar de Stat - Ministerul Muncii Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

 

Dezbaterile asupra proiectului de lege au fost amânate, la solicitarea 

membrilor comisiilor, pentru corelarea unor texte din proiectul de lege cu 

legislaţia în vigoare, respectiv cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 

În ziua de 6 decembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat a doua parte a lucrărilor începând cu ora 11.00, 

având următoarea ordinea de zi: 
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1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 

98/2011 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 

pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 

gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 

145/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 

alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 615/2011 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul 

privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) între România 

şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat 

la Bucureşti la 8 iulie 2011 - PLx 662/2011 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 

privind pregătirea populaţiei pentru apărare - PLx 664/2011. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. Mihai Vasile-Ozunu – Secretar de Stat - Ministerul Apărării 

Naţionale 

2. Andrei Kiraly – Secretar de Stat - Ministerul 

Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului 

3. Irina Avramescu – Consilier – Ministerul Finanţelor Publice 

4. Claudiu Dumitrescu – consilier al ministrului – Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 

 

Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 

98/2011 şi proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
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nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la 

eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie 

acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 

145/2011 au fost amânate. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 

alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 615/2011 a fost 

amânată, pentru a participa la dezbateri iniţiatorii. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare - PLx 664/2011 
a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (6 voturi 
împotrivă), în forma prezentată. 

 

 Proiectul de lege aflat la punctul 4 pe ordinea de zi a fost amânat 

pentru şedinţa din data de 7 decembrie 2011. 

 

În ziua de 7 decembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea 

de zi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul 

privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) între România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 

Bucureşti la 8 iulie 2011 - PLx 662/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri a participat ca invitat doamna Irina Avramescu – 

consilier – Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 5 decembrie 

2011 au fost prezenţi 27 de deputaţi. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Bănicioiu Nicolae (grup 

parlamentar PSD) a participat doamna deputat Roşca Lucreţia; în locul 

domnului deputat Chisăliţă Ioan Narcis (grup parlamentar PSD) a 

participat doamna deputat Nassar Rodica; în locul domnului deputat 

Covaci Dorel (grup parlamentar PSD) a participat doamna deputat 

Drăghici Sonia; în locul domnului deputat Geantă Daniel (grup 

parlamentar PDL) a participat domnul deputat Militaru Constantin; în locul 

domnului deputat Prigoană Silviu Vasile (grup parlamentar PDL) au 

participat domnul deputat Apostolache Mihai;  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan-Nelu 

Botiş, Mariana Câmpeanu, Ileana Cristina Dumitrache, Cornel Ghiţă, 

Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, 

Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu 

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 6 decembrie 

2011 au absentat domnul deputat Chisăliţă Ioan Narcis (grup parlamentar 

PSD), Bărbulescu Daniel Ionuţ (grup parlamentar PDL) şi domnul deputat 

Prigoană Silviu Vasile(grup parlamentar PDL).  

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat deputat Daniel Ionuţ 

Bărbulescu (grup parlamentar PDL) a participat domnul deputat Coroamă 

Gheorghe; în locul domnului deputat Prigoană Silviu Vasile (grup 

parlamentar PDL) a participat domnul deputat Gherasim Vasile. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Ioan-Nelu Botiş, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 
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Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa 

Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 7 decembrie 

2011 au absentat: domnul deputat  Victor Paul Dobre (grup parlamentar 

PNL), doamna deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar PDL), 

domnul deputat Florian Daniel Geantă (grup parlamentar PDL) şi domnul 

deputat Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD). 

 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – 

vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae 

Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, 

Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Cornel 

Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 

 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
 
        Întocmit, 
       Şef cabinet Ana Camelia Revenco 
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